ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 27618
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
Προς: 1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Tα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
3) Τους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης & ∆ιακοπτού
4) Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπρ.
των Τοπικών Κοινοτήτων
5) Τον Γεν.Γραµµατέα ∆ήµου
κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Κύριοι,
Σας καλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική
συνεδρίαση του ∆.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου ∆.K.Αιγίου (παληό Νοσοκοµείο) στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου
2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 111.250,00 € για
«1η και 2η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
2. Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 94.500,00 € για
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α.Π.ΑΠΟΦ.23620/11-072017».
3. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.).
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4. Έγκριση έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ.24/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», που αφορά την ψήφιση του απολογισµού
οικονοµικού έτους 2016.
6. Επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
7. Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και
του Ε.Κ.Α.ΜΕ/Α.µ.Ε.Α Αιγίου για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή & λειτουργία Κέντρου ∆ιηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας και
Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες».
8. Καθορισµός παλαιών δικαιούχων του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» που είχαν ενταχθεί µε την 577/2015
Απόφαση ∆Σ, για την περίοδο της νέας προγραµµατικής σύµβασης από
01/04/2017 έως και 31/12/2017 η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρ
356/2017 απόφαση του ∆Σ Αιγιαλείας.
9. Καθορισµός νέων δικαιούχων του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» που εντάσσονται για την περίοδο της νέας
προγραµµατικής σύµβασης από 01/04/2017 έως και 31/12/2017 η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρ 356/2017 απόφαση του ∆Σ Αιγιαλείας.
10.Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», λόγω παραίτησης.
11.Τροποποίηση της υπ’αριθ.447/2014 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας περί
«Συγκρότησης γνωµοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας », ως προς το σκέλος (2) Εκπρόσωποι
Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας.
12.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.441/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, περί ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τον αναπληρωτή του, στο ∆.Σ. της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Αχαΐας.
13.Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου πλησίον Σ.Μ.Α. στη θέση
«Νησί» της Τ.Κ. Τεµένης ∆ήµου Αιγιαλείας, για την επέκταση αυτού
και την τοποθέτηση κλαδοδεµάτων, µε δηµοπρασία.
14.Έγκριση αναγκαιότητας µεταστέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.382) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
15.Έγκριση αναγκαιότητας εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου Πύργου
Υψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
16.Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Γατείου
Κληροδοτήµατος στο Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους.
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17.Εφαρµογή του από 1874 Σχεδίου Πόλης Αιγίου για διαπλάτυνση της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη συµβολή της µε την οδό Βαλαωρίτου.
18.Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας της ∆.Ε Συµπολιτείας», της υπ’ αρθ.83/2017 µελέτης, του προϋπολογισµού και του τρόπου εκτέλεσής του.
19.Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε Συµπολιτείας», της υπ’ αριθ.81/2017 µελέτης, του
προϋπολογισµού και του τρόπου εκτέλεσής του.
20.Έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην
Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσας ∆ήµου Αιγιαλείας.
21.Έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης τριών (3) στύλων µετά Φ.Σ. στη
θέση «∆ένδρο» της Τοπικής Κοινότητας Τεµένης Αιγίου.
22.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:
«Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού
∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού
Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού».
23.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «∆ιαµόρφωση
κοινοχρήστων χώρων Προσφυγικού συνοικισµού ∆εξαµενής πόλεως
Αιγίου».
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
25.Έγκριση 10ης Παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή
παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του,
της T.K. ∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο
πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας»
26.Έγκριση 9ης Παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ. ∆ιακοπτού ∆ήµου
Αιγιαλείας για τη στέγαση “Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού»
27.Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆Ε Αιγίου».
28.Ορισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση πνευµατικού κέντρου, το οποίο χρησιµοποιείται από τις Σχολικές Μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις».
29.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγές των κ.κ.: 1)Γεωργίου Σωτ. Κατσιµπίρη,
2)Ευστράτιου Χρ. Βαρδάκη & 3) Γεωργίου Β. Γκότση.
30.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή της κας Χαρίκλειας Ρουφογάλη του Βασιλείου.
31.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή της Ο.Ε. Ευστάθιος Ζάρος & Σία.

3

32.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή του κ. Ασηµάκη Λιακόπουλου του Νικολάου.
33.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή της κας Χρυσούλας Σωτηροπούλου του Ιωάννη.
34.Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης του Ν.Π.∆.∆.µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου
Αιγιαλείας ».
35.Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων:«Φιλαρµονικής Αιγίου Ευτέρπη»
& «Φιλαρµονικής Ακράτας».
36.Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών έως 31-12-2017.
37.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα εορτασµού της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940».
38.Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα Βασιλική Καρατζά.
39.Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Γεώργιο Παπακανέλλου για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρους έτους 2016.
40.Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην κα Καλοµοίρα
Χλιάπα, για τέλη ύδρευσης των ετών 2010 έως 2016.
41.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Κωνσταντίνο
Χρυσανθόπουλο του Αθανασίου.
42.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Αθανάσιο
Βασιλάγκο του Νικολάου.
43.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην κα ∆ήµητρα
Παπουτσή του Ανδρέα.
44.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους 0,5% ακαθαρίστων εσόδων ετών 2011, 2012 & 2013 από την κα Παναγιώτα Μιχαλοπούλου.
45.∆ιαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2016 και 2017.
46.∆ιαγραφή τελών ΤΑΠ κτίσµατος έτους 2017: α)κας Αγγελικής Ανδριώτη του Αθανασίου & β)κας Σοφίας Κόρδα του Αθανασίου.
47.∆ιαγραφή ποσού, ως απόδοση δικαιώµατος κατάληψης περιπτέρου έτους 2017, κας Ευθυµίας Πάτσαρη του Γεωργίου.
48.∆ιαγραφή χρέωσης τέλους λαϊκής ετών 2015 & 2016 του κ. ∆ηµητρίου
Τρίγκα του Αναστασίου.
49.∆ιαγραφή µέρους χρέωσης τέλους και προστίµου έτους 2016, αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε εµπορεύµατα, κ. Αθανασίου
Παπαβασιλείου.
O Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Μπούνιας
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